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EXCELENŢĂ,
Cine sunt succesorii legali ai Monarhiei Habsburgice
Noi Românii suntem, în ce priveşte teritoriile româneşti, succesorii de
drept ai monarhiei Austro-Ungare desfiinţată, în aceiaşi măsură în care
Germania , Italia şi chiar Ungaria sunt succesoare pe teritoriile lor naţionale,
moştenite de la monarhia habsburgică şi stăpânite de ele.
Noi nu am fost “favorizaţii” tratatului de la Trianon şi ai conferinţei de
pace de la Paris, ci în unele privinţe chiar nedreptăţiţii ei, pentru că ni s-a
fixat o linie de demarcaţie nedreaptă şi pentru că tratatul de la Trianon nu a
respectat hotărârile dela Alba Iulia şi nici pe cele stabilite în tratatul încheiat
de România în 1916, cu aliaţii ei.
Tratatul de la Trianon a stabilit hotare pe cari noi le-am primit numai siliţi
de un Ultimatum, ce ne-a fost adresat de Marile Puteri aliate, la finele
anului 1919.
Rectificarea hotarelor în favoarea statului ungar s’a făcut chiar la Trianon,
rectificare pe care am primit-o de dragul păcii. Între timp procesul de
disoluţie al statului ungar a continuat. S’a înstăpânit acolo regimul bolşevic,
de care Ungaria a scăpat graţie armatei române, armată care a fost primită la
intrarea ei în oraşele maghiare, cu flori de populaţia maghiară. Armata
noastră a trebuit să intre în Budapesta pentru a apăra astfel noile hotare
atacate de regimul bolşevic.
Întreaga Transilvanie, până la hotarele ei dinspre Vest, o stăpânim în baza
fiinţei noastre autohtone şi în baza realităţilor etnice. Ea formează nu numai
leagănul poporului românesc, ci şi cetatea de apărare a neamului nostru, care
este cu 58,4% * în majoritate românească. Orice ciuntire a acestui teritoriu
însemnează cea mai mare nedreptate pentru români şi încălcarea tuturor
considerentelor care trebuie să reglementeze aşezarea şi convieţuirea
popoarelor într-o lume civilizată.
*După expatrierea coloniştilor saşi, în Germania, proporţia majorităţii româneşti dinTransilvania a crescutnotă G.G.Copil.

Realitatea etnică pe care o constituie majoritatea românească a populaţiei
din Transilvania, nu poate fi doborâtă prin existenta unor enclave minoritare,
care sunt efectul unor infiltraţiuni sprijinite de un regim duşman nouă,
tocmai cu scopul de a întrerupe continuitatea noastră geografică şi
etnografică şi de a justifica pretenţiuni asupra teritoriului nostru naţional.
Noi dorim pacea în centrul Europei şi o prietenească vecinătate cu
Ungaria. Dorim să avem cele mai bune relaţiuni cu concetăţenii noştri
maghiari, cari trebuiesc înzestraţi cu depline drepturi, dar pe acestea nu le
putem răscumpăra prin concesiuni teritoriale, pentru că noi nu deţinem
teritorii ungare, ci numai teritoriile noastre proprii, pe care le-am luat în
stăpânire în baza principiului unităţii naţionale şi a dreptului de
autodeterminare. Teritoriile noastre naţionale, pe care le-au posedat Ungaria
înainte de Adunarea dela Alba Iulia le-au avut avut în stăpânire în urma unor
conjuncturi internaţionale favorabile şi în temeiul forţei militare a monarhiei
habsburgice. Dovada este faptul că îndată după prăbuşirea monarhiei
habsburgice le-a pierdut şi în zadar au încercat în două rânduri, să le
recâştige, prin forţa ei proprie.
Autonomia Transilvaniei
În ceiace priveşte afirmaţia maghiarilor că Ungaria “milenară” are drept
istoric asupra Transilvaniei, constatăm că Ardealul niciodată n’a fost
încorporat, în mod organic şi de drept public în Ungaria, până în 1867.
Istoria Ardealului cunoaşte trei perioade principale:
1/. Epoca voivodatelor din timpurile străvechi până în 1526;
2/. Epoca principatului independent de la 1526 până la 1621;
3/. Epoca marelui Principat autonom până la 1867.
În cele trei epoci Ardealul avea administraţie, justiţie şi puteri legiuitoare
proprii, cu singura deosebire, că pe vremea Principatului autonom, împăraţii
Austriei, cari erau şi regi ai Ungariei, în acelaşi timp erau şi Principi ai
Ardealului, dar cu toate acestea Principatul era realmente autonom sub o
putere centrală cârmuită de la Viena.
Limba oficială a Ardealului era, tot timpul cea latină şi nimic nu dovedeşte
mai mult situaţia de completă independenţă a Ardealului faţă de Ungaria
decât împrejurarea că dietele ungureşti din Pressburg (Bratislava) şi
Budapesta şi opinia publică din Ungaria aveau neîncetat în fruntea
preocupărilor lor realizarea unei uniri între Ungaria şi Ardeal.
Dar majoritatea populaţiei, formată din Românii din Ardeal, s’a împotrivit
totdeauna acestor tendinţe de unire cu Ungaria, în special în 1848, când au
trecut la o revoluţie sângeroasă, prin care şi-au arătat hotărârea lor de voinţă

de a nu admite cu nici un preţ o contopire a Ardealului cu Ungaria.
Rezistenţa aceasta a izbutit, întrucât maghiarii nu au putut realiza unirea
dorită de ei, decât cu prilejul tranzacţiunii încheiate în 1867 cu Dinastia
habsburgică. Această casă domnitoare
a sacrificat poporul român
tendinţelor maghiare, fiind silită să închee tranzacţia aceasta în urma
pierderii răsboiului din 1866.
Evident că, îndată ce monarhia habsburgică s’a prăbuşit, Ungaria a trebuit
să renunţe la dominaţiunea sa susţinută, în chip meşteşugit, de puterea
habsburgică şi a trebuit să sufere ca părţile locuite de alte neamuri să fie
alipite ţărilor de acelaşi neam, în baza principiului autodeterminării şi a
unităţii naţionale.
Situaţia etnică în Transilvania
Dacă din punct de vedere istoric maghiarii şi statul ungar nu au dreptul să
dispună asupra sorţii Transilvaniei, cu atât mai puţin îi îndreptăţesc la aceste
consideraţiuni trase din situaţiunea etnică. Poporul românesc formează
majoritatea absolută a locuitorilor transilvăneni, având 58,4%. Din 23 judeţe
ale Transilvaniei, în 17 românii au majoritatea absolută, în trei judeţe au
majoritatea relaţivă şi numai în trei judeţe (cele secuieşti) sunt în minoritate.
În judeţele cu majoritate românească relativă, numai în jud. Mureş urmează
după numărul Românilor cel al maghiarilor, în celelalte două, ca importanţă
numerică, după români urmează germanii. Este deci de remarcat, ca o
împrejurare de o importanţă decisivă, că în toate judeţele mărginaşe cu
Ungaria (Arad, Bihor, Sălaj, Satu-Mare), Românii sunt în majoritate
absolută de peste 60% şi că ungurii nu trec în nici unul din aceste judeţe
peste 30%, iar în judeţul Maramures, abia ating 6,2%.
În întreaga Transilvanie maghiarii şi secuii abia formează 24,5% a
populaţiei şi câtă vreme românii sunt aşezaţi în continuitate geografică şi
etnică, maghiarii sunt lipsiţi în aşezarea lor de această continuitate, fiind
despărţiţi de secuii din Estul Transilvaniei prin mase compacte româneşti şi
de maghiarii din Ungaria, cu excepţia celor trei plase din Bihor, şi Sălaj. În
schimb continuitatea geografică şi etnică a poporului român cu cei din
vechiul regat (Oltenia, Muntenia şi Moldova) este evidentă şi de nimic
tulburtă, în afară de judeţele secuieşti care însă nu prezintă nici un fel de
obstacol economic, cultural sau de comnuicaţie în ce priveşte viaţa naţională
românească şi de stat unitar a României.

Situaţia social-economică
Ca structură socială, poporul românesc este un popor agricultor, în imensa
sa majoritate aşezat în comune rurale, tot aşa ca şi poporul maghair, cu
deosebire că distribuţia pământului între ţărani, în comunele româneşti, este
cu mult mai sănătoasă, decât în cele maghiare. Pulverizarea pământului în
comunele româneşti nu a luat proporţii, precum nici formularea noilor
proprietăţi mijlocii sau mari, după reforma agrară, nu s’au început.
Este adevărat că în multe din comunele urbane elementul românesc este
inferior celui neromân. Este însă o împrejurare hotărâtoare în această
privinţă, că în comunele urbane elementul cel mai puternic este cel german,
pe urmă cel evreiesc, iar oraşele astăzi în bună parte maghiare, Cluj, Turda,
Zalău, Aiud, au fost odinioară germane şi s’au maghiarizat în cursul
vremilor , în urma presiunii vieţii de stat şi a politicii de maghiarizare.
Aceste oraşe însă, fără nici o presiune românească, câştigă tot mai multe
elemente româneşti, astfel că în mod natural ele se vor asimila în scurtă
vreme mediului românesc în care sunt aşezate.
Ca element social economic este de o importanţă a constata că marile
intreprinderi industriale şi comerciale din Transilvania deşi erau protejate şi
înfiinţate de puterea statului maghiar, nu erau proprietatea particularilor
maghiari, ci acelea care nu erau în posesiunea germanilor, erau evreeşti. Este
de ajuns să amintim că industria forestieră, textilă, de piele, de fier,
carboniferă, de spirt, ca şi morăritul industrial, asemena şi marile institute
de asigurare şi credit, cu foarte puţine excepţiuni, au fost şi sub
dominaţiunea maghairă în mâna acţionarilor sau proprietarilor evrei, tot aşa
ca şi
comerţul cu vite şi de produse agricole. Dominaţiunea română
începută abia de 20 de ani, a dat vădite semne de îndreptare a acestor
situaţiuni.
Astfel putem afirma cu certitudine, că în afară de insituţiile conduse de
stat, administraţie şi şcoli, viaţa socială, economică, nu a avut un caracter
maghiar nici sub dominaţiunea ungurească. Mia mult: chiar mişcarea literară
maghiară sub dominaţiunea românească în Transilvania a luat un avânt
genuin maghiar, mai pronunţat maghiar-ardelenesc, decât oricând altă dată.
Iar bunăstarea ţărănimii maghiare, după reforma agrară făcută de noi,
precum şi propăşirea industriei ardelene, în conjunctura foarte favorabilă a
apropierii imediate şi a comunicaţiei foarte mult uşurată cu vechiul regat
român, au luat un avânt pe care nu l-au cunoscut niciodată înainte.

Educaţia publică însăşi a luat un avânt considerabil chiar şi la populaţiunea
maghiară. Dovadă că numaul ştiutorilor de carte a crescut în judeţele din
Transilvania în medie cu 17% chiar şi în judeţele secuieşti.
Problema politică a Transilvaniei
Din toate acestea se pune de la sine întrebarea: pe ce se întemeiază oare
revizionismul maghiar cu lozinca “ Ardealul înapoi, totul înapoi”? Pe
drepturi istorice ? Ele nu pot fi decât imaginare. Rezultă aceasta din cele
expuse mai sus şi din faptul că nici un drept istoric nu poate fi mai valabil
cecât cel pe care-l întemeiază miile de ani, câtă vreme îanintaşii noştri getodaciilocuiau acest pământ şi pe care îl alcătuiesc cei 1800 ani dela
colonizarea romană încoace, petrecuţi de Neamul românesc în neîncetata
luptă dată pentru existenţa sa naţională, luptă al cărui rezultat este însăşi
fiinţa noastră de astăzi.
Dacă din punctul nostru de vedere deslipirea unor teritorii din patrimoniul
nostru naţional este o nedreptate , din punctul de vedere al intereselor
permanente europene o greşeală regretabilă. Ea va avea drept consecinţă o
continuă turburare a păcei şi a liniştei în această parte a lumii. Nimeni nu se
poate legăna în iluzia deşartă, că Neamul Românesc, compus din peste 16
milioane de suflete, aşezat într-o continuitate geografică, cu o unitate
culturală desăvârşită şi cu o conştiinţa naţională treazaă, va suferi, va suferi
în linişte desmembrarea sa, după ce a cucerit şi a înfăptuit odată unitatea sa
naţională, care este ţinta şi singura condiţie de desăvârşire a tuturor
popoarelor civilizate. Nimeni nu va putea crede că poporul românesc se va
resemna şi va suferi în linişte , ca peste 4 milioane de suflete româneşti să
fie îndepărtate din trupul Naţiunii şi zeci de mii de kilometri patraţi să fie
rupţi din teritoriul naţional.
Este în interesul Europei intregi, ca la gurile Dunării şi în puternica
fortăreaţă a Carpaţilor de est să stăpânească un popor vrednic şi numeros şi
să fie realizat prin el un regim consolidat, capabil să suţină pacea şi liniştea.
Acest popor nu poate fi decât cel românesc. La aceasta îl predestinează
aşezarea sa geografică, numărul său covârşitor faţă de celelalte popoare din
bazinul Dunării, firea sa tolerantă şi aptitudinile sale culturale. El nu poate fi
dsmembrat şi din nou subjugat, căci ar deveni el însuşi un isvor şi un factor
de nelinişte. Este cu siguranţă de prevăzut , că nemulţumirea şi jignirea alor
16 milioane de oameni va fi un izvor de nelinişte şi de permanentă rivalitate
între cei cari vor dori să profite în folosul lor de tragedia sufletească a celor
despărţiţi cu forţa.

Dacă enclavele minoritatre din Transilvania au interese naţionale de
ocrotit, această ţintă se poate realiza şi pe altă cale decât prin ruperea
teritoriilor naţionale dela patrimoniul Naţiunii române.
Fidelitatea maghiară faţă de Axă
Ungurii invoacă în favoarea lor, că încă de la răsboi, ei au fost tovarăşii de
luptă ai Germaniei şi că, în calitate de foşti aliaţi, li se cuvine acum Ardealul,
drept pradă de răsboi. Dar tot ei au creat o literatură întreagă, silindu-se a
dovedi că , în Iulie 1914, primul lor ministru, Contele Ştefan Tisza, a luptat
din răsputeri contra declarării răsboiului, pe care nu l-au vrut decât germanii
şi în care ei nu au fost târâţi decât “ca victime”. În realitate ungurii nu au
urmat decât o politică de oportunitate şi duplicitate. Ei au încercat, după
dezastru, să obţină prietenia şi iertarea aliaţilor. Conţii şi baronii au cultivat
până în ajunul victoriei germane şi italiene, cu aceeaşi fervenţă, bunăvoinţele
franceze şi engleze, până într’atât încât ultimii ani, pieţele Londrei şi
Parisului, erau cu adevărat inundate de cărţi, broşuri şi articole, tipărite,
precum se ştie, cu monede falşificate în scopuri patriotice. Bărbaţii politici
englezi ca Rotheremore, miniştri francezi ca De Monzie, Pierre Cot,
François de Tessan, şi alţii, deveniseră maghiarofili cunoscuţi. Ce să mai
vorbim de propaganda lor în Anglia, de nenumăratele banchete şi congrese
ale Contelui Ştefan Bethlen în Marea Britanie? Toate acestea nu s’au uitat, şi
nici această subită “schimbare la faţă” în contra englezilor şi francezilor, a
doua zi după înfrângerea lor. Însăşi “Sfânta Coroană a Sfântului Ştefan” n-a
fost oare oferită oricui, englezilor îndeosebi, pentru revizionism, pentru ca
pe urmă după catastrofa Franţei, imediat să se prezinte şi să se constiuie în
puntea care “leagă” indstructibil Axa Roma-Berlin?
Afirmaţia aunei fidelităţi continue şi neîntrerupte către Germania nu va
induce în eroare, însă pe nimenea, şi mai ales nu pe Führer.
Dl. Adolf Hitler are în sânge toată tragedia austriacă şi cunoaşte raporturile
ei cu maghiarii. Dar pentru germanism,dacă austriacianismul a fost o
tragedie, ce a putut fi oare pentru români într’o formă şi mai gravă,
maghiarismul? Nimeni, ca Adolf Hitler, nu poate înţelege mai bine problema
românească. Noi am văzut cum Führerul nu a ezitat a arunca în balanţă totul
pentru salvarea şi alipirea şi celei mai mici rămăşiţe ce n’a intrat încă în
unitatea germană. Cum n-ar înţelege hotărârea noastră de a sacrifica totul nu
pentru mici rămăşiţe româneşti, ci pentru însăşi leagănul naţionaităţii
noastre, care este Transilvania?
Despărţirea Transilvniei sau a unei părţi a ei de România constituie cea
mai mare greşeală a noului stat politic al Europei centrale.

În ce priveşte Italia, se pare că invectivele ungureşti străbat tot mai viu, iar
adevărurile noastre tot mai estompat la Roma. Renaşterea noastră ca popor şi
ca stat s’a făcut prin Italia. De acolo ne-au adus istoricii reînvierea! Acolo
zac şi astăzi oasele părintelui nostru politic , ale lui Inocenţiu Micu-Klain.
Nu vreau să ne abandonăm unui patetism romantic. Putem totuşi să ne
întrebăm: ce aşteaptă Roma de la maghiari? Bararea anarhiei dela răsărit?
Noi suntem aceia care au îndeplinit acest rol şi chiar îl putem îndeplini şi în
viitor, cu sau fără ei. Dar mergând pe această cale, Ducele va dezarma cea
mai serioasă, dacă nu unica rezistenţă a hotarelor de la nord a Imperiului
Roman resuscitat. Factorul cel mai de căpetenie în acest Sud-Est european
este armata română. Nu trebuie demoralizat acest factor. Primim o
colaborare cu ungurii, dar nu printr’o mutilare prealabilă a noastră.
De aceia îndreptăm apelul nostru către Duce, nu patetic, totuşi sincer,
cald: Duce, posturile avansate dela Dunăre cer Romei dreptate! Dacă glasul
nostru va fi ascultat, pacea şi liniştea pot fi salvate.
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